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sértetek, «melyeket Itt végez • tudós, még • 
tudomány száraz birodalmában is szenzáció «re-
jévei hat. A tudások kísérletekké* akarják meg. 
állapítani itt, hogy miképen és mennyi idő alatt 
alakulnak át barlangfakókká a külvilág teremtmé. 
ny«i . . . • ' — 

Múller professzor ezekről a kísérletekről a kft. 
vetkező érdekes nyilatkozatot adta i 

— A barlangokban eredetileg nem volt élet, 
niszen eredetileg barlangok sem voltak, á barlan-
gokat külső körülmények hozták létre és az Így 
keletkezett barlangokat a külvilág álktjai népesí-
tették b& Ezek véletlenül jutottak a barlangokba, 
Itt eltévedtek és a generációjukban átalakultak. 
As életük ás a metamorfózisuk a tudomány szá-
mára a legérdekesebb probléma Miért? 

— A mi világunkban as élet ő r tk tan változik. 
Embernek és állatnak küzdenie kell a természet-
te* és ennek a küzdelemnek megfelelően alakul 
14, vagy át élete, alakja is berendezkedése Délen1 

és nyáron küzdeni kell a meleggel,'északon' és 
télen hó és fagy ymtk körül hásainkat és az álla-
tok vackát, a, külső körülmények arra kéaysxeri-
teBek, hogy mindennapi táplálékunkkm elrabol-
junk más «Hatokat és ások ftnsáveí táplálkoz-
zunk. Mindezek a körülmények teljesen hiányzanak 
a barlangból, above soha nem ér ef fénye és 
melege a napnak. Itt télen is olyan meleg van, mint 
nyáron és. nyáron, is olyan hideg van, mint télen. 
ÉPP« ezért a barlangban csak átalakulnak t 
külvilágról bekerült élőlények, de az életük nem 
fejlfidik tovább 

— Hogy alakul.lt as állat? A barlangi állat 
élete olyan, mint a vak emberé, aki a kezével 
ás a kezében lévő bottal tapogatózva jár. A vak 
állatnak a természet ad botot a kezébe: megnöveszti 
* csápjait és kifejleszti a tapogató szerveket Évek 
bosszú során át végzett tudományos kísértetekkel 
megállapítottam, hogy a külvilágról a barlangba 
tévedt án^l ol generáción keresztül a/akut át bar-
Mnglakóvá. Az, első generációnak — umely a &ar-
langba jut — még rendes szemei vannak, a máso-
diknál a szemek visszafejlődnek, de reagálnak még 
a fényre, a harmadiknál megvannak még a sze-
mek, de élekben nem működik a látószerv«*.a 
negyedik generáció fején már csak a mikroszkóp 
tudja kimutatni a szemek nyomalt és as ötödik4 

ivadáknál a gxem végérvényesen eltűnt. Ugyanilyen 
mértékben vesztik ei testük színanyagát a pigmen-
tet az állatok, ugyanilyen mértékben nyúlik meg 
a testük, nyúlnak meg a lábaik ék a csápjaik és 
as ötödik generáció világtalnanl, színtelenül, meg-
nyúlt testtel és megnyúlt csápokkar alig hason-
Ut as elsőm Ez az ötödik generáció azonban 
változatlan marad ¿másezredekan keresztüli 

a- Meddig tart és hogyan megy végbe az átafc-
kulás, ezt akarjuk ezen • kísérleti telepen ki-
próbálni és pedig olyan állatokon Is, amehek 
eddig ismeretlenek voltak az alvilágban. 

MI lett a sárkány 
ivadékából? •<••» 

— Ahoz a munkához, amelyet a tudósok hivatni 
vannak itt, ebben a földalatti állatkertben vé-
gezni, elsősorban hozzátartozik megoldani a bioló-
gia tudományának rejtélvét: a barlangi gőte életét 
Valamikor, az elmúlt évszázadok misztikus vilá-
gában azt tartotta a nép, hogy a barlangi gőte, 
amely csak a barlangokat átszelő folyók ára-
dásaival jutott ki a külvilágba, nem egyéb, mint 
a sárkány porontya Ma már tulvagyunk ezen a 
hiten, de bizonyos az, hogy a barlangi gőte rej-
télye a tudománynak. 

— Eleveneket szül, de kísérletek igazolják, hogy 
na a nőstény 15 fok Celsiusnál melegebb vizbe 
kerül, akkor tojásokat rak E tojásokból kikelő 
porontyoknak tökéletesen ki.cjiődött szemei van-
nak. Sajnos, a tudománynak nem sikerült még 
életben tartani az igy megszületett barlangi gőtét 
Tudjuk erről az állatról hogy évekig minden 
táplálék nélkül elél ilyenkor a test sulva csök-
ken, a tudomány ugv hivja ezt a folyamatot, hogy 
éhségredukció, az állat önmagát falja fel. Inté-
zetünkben e téren a legkülönbözőbb kísérleteket 
fogjuk végezni, olyanokat, amilyenekst még nem 
végzett a tudomány. Megpróbáljuk fényben ás me-
légben felnevelni a barlangi gőtét tojásrakásra 
biroi azt az egyedet, amely eddig eleveneket szült 
és torditva, kísérleteket teszünk majd felnevelni 
a tojásból kikelt porontyokat és megfejteni a 
talányt miért van az, hogy a pigment tehát 
festőanyag nélkül élő barlangi gőte a napvilágon 
kék színűre válik. 

Végezetül ezt mondta még a tudós: 

, , , , X barlangi medve — 
001111 86111 Mtezett! 

— A barlangokban soha nem éltek a laikusok 
szerint úgynevezett »nagy« állatok. Caak férgek, 
csuszó-mászók tudták megszokni as örök sötét-
séget A legnagyobb barlangi lakó a gőte. A bar-
tényt mtdvtrü szóló legendák szertefoszlottak a 
tudomány fényében: a barlangi medve soha sem 
élt a barlangokban. A muzeumokban kapcsok-
kai összeragasztott csontvázak nem származtak 
agy állattót tökéletes és teljes csontvázat nem 
találtak még seboí. Valahol a barlang mélyén 
ráakadtak a koponyára, egészen más helyen talál-
tak lábszárcsontokat és bordákat más állatok 
csontjaival elkeverve, a hiányzó részeket pedig 
a barlangon kívül rejthette magiban agy düu-
vtáHs üreg. Hogyan került a barlangi medve csont-
vázának egy-egy töredéke a barlangba, ma még 
nem tudjuk. Az áradat is bevihette, más körül-
mények is közrejátszhattak. Az bizonyba azonban, 
hogy nem élt a barlangban. 

' A földalatti állatkert feladatairól Pereo Andrea, 
as adelsbergl cseppkőbarlang Igazgatója Így nyi-
latkozott: « .,-áMi •"i "^/;'mnyi'WW'f.xgfcw inmm> 

— Világhírű tudósok segítségével — köztük leg-
nagyobb mértékben áQt rendelkezésemre a fi-! 

váló magyar barlangutazó tudós, dr. Dudits Endre 
— pontos tervet állítottam össze biológiai állomá-
sunk feladatairól. Kutatásaink három Irányban ter-
jednek, tanulmányozni akarjuk az egyedek «étét, 
a barlangi társaséietet és a barlang egét* étetét 
Ebben az állatkertben minden barlangi élőMnyt 
elhelyezünk és pedig nemcsak azokat amelyek 
itt élnek nálunk Posthumiában, hanem azokat is, 
amelyeket más barlangokból hozunk ide. A eft-
lom az, hogy a tudós kutató együtt találja itt 
as egész világ bariangiakóit. Az anyagot 
és faj szerint osztályozzuk. A vizsgálatok kilar. 
jednek az tazes elképzelhető irányokban: a táp-
lálkozásra, szaporodásra, fényre, hőre, vízre, ta-
lajra, az állatok alkalmazkodási képességeire küi-
ső * belső határaira stb. A legkülönbözőbb kísér-
leteket fogjuk as állatokkal végezni és a legtökéle. 
tesebb műszerek és vizsgálati eszközök állanak ren-
delkezésükre a tudósoknak, akik a tudományos vizs. 
gálatok ideje alatt rendelkezésükre kapják vendég-
szobáinkat k 

. . . Késő este voK már, «mikor a barlang mé-
lyéből a fehilágra értem. Idefent éjszaka bocuK 
ránk és,nem volt egyéb világosság, mint a hold-
nak sárga fénye és a csillagok milliárdjainak 
ragyogása, 

Paát l«b. 

M iparosság kSrében tarthatatlan a helyzet 
6s példán kiviili az elkeseredés" 

K0tmen4y Mátyás bewéde a Msáh&zban, amelyben nem togadla el a kffltoégvetési 
rfa ••5. i ri'i-i rv. - T 

(A Délmagyarország munkatársától.) Az 
onzággyúlés i felsőházának legutóbbi ülé-
sén két szegedi szónoka volt a költségvetési ja-
vaslatnak : Kőrmendy Mátyás, a kérmüiparos-
ság képviselője és dr. Széli Gytíla, «z ügyvédi 
kamara felsőházi képviselője. A beszélteket 
a Felsőházi Értesítő most közölte. Dr. Széli 
Gyula nagyszabású beszédét legutóbj) közöl-
tük, most Kőrmendy Mítyis beszédét adjuk. 
A szegedi iparosság felsőházi képviselőié töb-
bek között a következőket mondotta: 

— Nincs az országban egye'len olyan társadalmi 
osztály és foglalkozási ág, amely annyira le vol-
na rongyolódva, és amely olyaa nagymértékben 
el volna adósodva, mint a kézmüiparosság. 01/ 
önálló Iparosok,ezr»L akik még a közelmúltban 
több segéddel dolgoztak, ugy a télen, mint most 
a nyár folyamán is inségmunkákkal — nyáron 
kőtörésaal, favágással, télen hóhányással — kény-
telenek megkeresni, azt a iz\raz kenyeret, amely, 
lyel családjukat fenntarthatják. 

Az iparosság rendkívül súlyos helyzete nem-
caaí az általános világgazdasági helyzetnek <« »' 
Ország pénzügyi nehézségeinek tudható be, hanem 
annak é körülménynek is, hogy alig van olyan 
törvény, alig van olyan rendelet vagy intézkedés, 
amely ne nyúlna bele a* iparosság működésébe, 
amely ne nehezítené meg boldogulását, sőt ne 
avatkoznék bele sokszor még 'magánéletébe Is. 

A legkülönfélébb rendeletek gátolják meg az 
Iparosságot még abban is, hogy munkát vállal-
ton. A kézmüiparost arra kényszerítik a rende-
letek, hogy amikor egy ajánlatot akar valahová 
beadni, ki kell neki mutatni, hogy társadalom, 
biztosítási járulékkal nem tartozik s ha közületnél 
akar valamilyen munkát vállalni, akkor kosárszám-
ra kell vinnie a felragasztandó bélyeget, ugy, hogy 
sokszor az a szerencsétlen kisiparos gyermeki-
nek szájától kénytelen a kenyeret elvonni, hogy 
bélyeget ragaszthasson azokra az okmányokra, ame-
lyeket be kell adnia valamilyen ajánlatnál. Ami-
kor azután nagy nehezen ezen ajánla'.ok révén meg-
kapja munkáját, akkor ha el is végezte azt be-
csülettel, igazolnia kell, hogy nem tartozik ®z 
OTI-nak és a MABlJnak s később még azt is iga. 
zolnia kell, hogy nincs köztartozása. 

Teljesen elhibáaottnak tartom, hogy a munkát, 
lanság következtében fizetni nem tudó kisiparo-
sok ellen, akár köztartozásaikból, akár társada-
lombiztositói tartozásaikból kifolyóan transzferá-
lásokat és árveréseket eszközölnek. Az önálló 
existenciák pusztulásának megakadályozása érde-
kében kívánatosnak tartom, bogy az igazoltan fi. 
zetni nem tudó kisiparosok aaó- ét társaáalom-
biztosiási hárotéfnait megfelelő revizió alapján tö 
r öt fék. Azokkal szemben, akiknél a tartozások 
megfizetésének lehetősége mutatkozik, ötesztendős 
részletfizetést kell engedélyezni, 'a kamatok télies 
törlése mellett -

Az ipar nem bírja az öregségi biztosítás Cél-

jaira szükséges milliókat nélkülóanl, amiárt |s ké-
rem a kormányt, bogy minden -szépítgetés nélkül 
lássa be, bogy ezeket a megterheléseket tovább 
fenntartani nem lehet és igy a legsürgősebben ha. 
tározza ei az öregségi biztosítás átmeneti fel-
függesztését. > «; 

A kisiparosság a legnagyobb részvéttel van i 
gazdatársadalom sorsa iránt, azonban, mindönki-
nek be kell látnia, bogy a kisiparosság termését 
ls esztendők óta veri a Jég és a kisiparosság 
keretébén is nagyon nagymérvű az aszály. A gaz-
dákhoz hasonló elbírálást kívánunk ' . 

Az iparosság körében tarthatatlan a helyzet H 
példán ldvüli az elkeseredés. Számos olyan kér* 
¿¿sben, amelynek megvalósítását sem • világgaz. 
dasági helyzet, sem az ország pénzügyi nehézségei 
nem ckadályozták, a kormány nem tette meg a 
szükséges intézkedés-eket, noha ezeknek megtéte-
lére csak megértésre és jóskaraira lett volna szült 
•ég. ' , 

A jelenlegi kereskedelemügyi mi i i 'ar ur közéi 
áll áz {párossághoz. Az Iparosság' mégis csodál-
kozva láija, hogy érvényt engedett azoknak a be« 
folyásoknak, amelyek az Ipartestületek Országot 
Központjának feiáifc'tátá' szabályozó vég?ehaitisi 
utasítás kiadását elodázni kivágják 

Kérem, bogy a következő határozati javaslato-
mat méltóztassék elfogadni. (Olvasna): »A törvény-
hozás Felsőháza felkéri a kereskedelemügyi mi-
niszter ur ö nagyméltóságát, bogy sürgősen intéz-
kedjék az 1932. évi VIII. tc. végrehajtási uUsl-
tásának mielőbbi életbeléptetéséről és az idézett 
törvény által előirt választások mielőbbi megtar. 
tásáról.« 

Szóvá kell tennem még a Határszélt városok ne. 
héz helyzetét, amelynek következményeit az ipa. 
nosság is rendkívüli mértékben érzi. A határmenti 
városok és helységek a kormán} zac részéről égés* 
különleges elbánást érdemelnének. Sa nílattal k 11 
megállapítanom, hogy a költségvetésben nem ta-
tok fedezetet felvéve  e Szegedet Hóámezövásár. 
hedyel összekötő hid megépítésére, amihez pe-
dig nemcsak e két városnak, hanem a hozzájuk 
tartozó körryéknek is rendkívül nagy érdeke fű-
ződik. El méltóztatik-e képzelni azt hogy egy 
ilyen nagy, 130.000 lelket számláló várost a kőz-
vétlen közelben lévő, mintegy 70.000 lelket szám-
láló Hódmezővásárhellyel még ma is az as ókor. 
ból való kompjárat köti ö-sze. Ezeket az állapo-
tokat, különösen akkor, amikor Budapestnek 6 
hidja van és még ujabb hidakat akarnak építed, 
nehezen lehet elviselni és akkor egyetlenegy hidat 
megérdemelne az a nagy magyar Alföld is, ame-
lyet hosszú időn keresztül elhanyagoltak 

Tekintettel arra hogy a kormánynak a kézmű 
iparossággal szemben tanúsított politikáját nem tar-
tom kielégítőnek, mert a kormány ezt a társi' 
dal mi osztályt mostoha gyermekként kezelte, to. 
vdbbá, mert  a költségvetés során sem Igyekezett 
biztosítani megfelelő megsegítését és alátámaszd, 
sál, a költségvetést nem fogadom et. 


